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Nouzový stav je u konce, koronavir na ústupu a tak zbývá čas věnovat se i něčemu jinému, než
praní roušek, desinfekci rukou, sebe a celého blízkého i širokého okolí.

Letošní ročník je po stránce sportovních výsledků tím nejméně povedeným v celé soutěžní
historii AFC. Pouhé dvě výhry a dvě remízy z 18 odehraných kol znamenají poslední příčku, o
bod za devátým Stochovem. Všechny body získal AFC na domácí palubovce, na které s
většinou soupeřů držel krok. V několika slibně rozehraných utkáních přišly Kralupy o body v
závěru utkání. Nestačily pouze v povánočním období na Hrasl a Stochov, také kvůli početné
marodce, a právě toto selhání rozhodlo o poslední příčce. Poté posílil tým exligový Petr Junek,
do sestavy se vrátili uzdravení marodi a ve zbylých domácích zápasech AFC potrápil všechny
silné soupeře. K zisku víc než jednoho bodíku však nestačilo ani dvojnásobné vedení 4:0 v
prvním poločase (Dobřichovice, Viva Příbram).

Obě výhry Kralup byly o jedinou branku (3:2, Brazil v 3. kole) a překvapivá výhra v přestřelce s
vítězem soutěže Brandýskem v kole předposledním (11:10).

Ven letos jezdil AFC pouze na výlet, jedinou jakž-takž možnost k zisku bodů měl v úvodním
utkání na Stochově, kde by jakýkoliv standardní výkon musel stačit na daleko víc, než
poločasovou plichtu. Nejtěžší prohru utrpěl AFC s MCE (7:17), s Brandýskem a Vivou padl
shodně 4:12.

Hledání ideální sestavy přineslo rekordní počet hráčů , kteří nastoupili v dresu AFC (20).
Objevily se nové tváře i velké návraty. Poprvé se může pyšnit nejlepší docházkou L. Moravec,
který nastoupil 16x. Tradiční vítěz L. Koláček naskočil až o kolo později (15), stejný počet startů
si připsal Jan Bednárik i Jan Kaňka, který dorazil prakticky pokaždé, když byl nominován. To
samé téměř platí i pro nováčka Jiřího Sobotku (13).

Za činnost spojenou s provozem klubu, nijak nepoznamenanou momentálními sportovními
neúspěchy, patří dík trojici, bez které by AFC asi nebyl. O veškerou administrativu,
pořadatelskou službu a servis při domácích zápasech se obětavě stará předseda AFC Petr
Listík, dávno po konci aktivní kariéry. Organizaci tréninků, zápasů i nábor nových hráčů
zajišťuje Lukáš Moravec. A přínos Vladimíra Vymětalíka na hřišti, v hráčské i trenérské roli i v
oblasti motivace je stále nepostradatelný.
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Na závěr tradiční pohled do statistik: Kanadské bodování v krajském přeboru a Divizi nadále
vede nedostižný Vymětalík (652), druhý je Jaroslav Pavlíček (466), následován L. Moravcem
(395), L. Koláčkem (286) a Michalem Márou (183). Nejvíce startů nasbírali Roman Karas (261),
L. Koláček (230) L. Moravec (214) a Vymětalík (204).
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